ทิศทางการวิจยั มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2559
ปรัชญา คุณวุฒิ คุณธรรม คุณภาพ
ทิศทางการวิจยั พ.ศ. 2559 (Research Direction) ดังนี้
1. การวิจยั สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
2. การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การวิจยั และพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
4. การวิจยั เพื่อเข้าสู่ Green University
1. ทิศทางที่ 1 การวิจยั สร้ างองค์ความรู้เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
เป้าประสงค์ 1. สร้างองค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
2. สร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน
3. เป็ นฐานในการเชื่อมโยงเครื อข่ายการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน
ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานในพื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มแม่บา้ น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มรัฐวิสาหกิจ เน้นการสร้างเครื อข่ายและพื้นที่
บริ การของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนวิจยั (Research Plan) ประกอบด้วย 4 แผนวิจยั 17 แผนงานวิจยั ดังนี้
แผนวิจยั ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ประกอบด้วย 7 แผนงานวิจยั ดังนี้
1.1 การวิจยั เกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงแบบแผนการผลิตทางการเกษตรของชุมชนท้องถิ่น
1.2 การวิจยั เกี่ยวกับการส่งเสริ มธุรกิจ และเครื อข่าย SME และ OTOP เพื่อ
การเติบโตอย่างยัง่ ยืน
1.3 การวิจยั เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่น
1.4 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
1.5 การวิจยั เกี่ยวกับการศึกษานวัตกรรมการผลิตและการตลาดของวิสาหกิจ
ชุมชนและ SME
1.6 การวิจยั เกี่ยวกับการส่งเสริ มการลงทุนของวิสาหกิจชุมชนและ SME
1.7 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ (Logistics)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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แผนวิจยั ที่ 2 การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจยั ดังนี้
2.1 การวิจยั เกี่ยวกับการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.2 การวิจยั เกี่ยวกับการส่งเสริ มความเข้มแข็ง และสร้างภูมิคุม้ กันของ
ท้องถิน่ และชุมชน
2.3 การวิจยั เกี่ยวกับระบบการศึกษาเพื่อเน้นคุณค่าและความสาคัญของ
ท้องถิ่น
2.4 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันทางศาสนาให้เป็ นศูนย์กลางในการ
พัฒนาทางสังคม
แผนวิจยั ที่ 3 อาหารและการเกษตร ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจยั ดังนี้
3.1 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาการแปรรู ปผลิตภัณฑ์การเกษตร
3.2 การวิจยั เกี่ยวกับการเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง
3.3 การวิจยั เกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิต
3.4 การวิจยั เกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสินค้าเกษตร
แผนวิจยั ที่ 4 การเมืองการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจยั ดังนี้
4.1 การวิจยั เกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริ มการพัฒนาสังคมประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่น
4.2 การวิจยั เกี่ยวกับการกระจายอานาจการปกครองท้องถิ่น และการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนในการบริ หารจัดการองค์การปกครองท้องถิน่
2. ทิศทางที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ ค่าและยัง่ ยืน และเกิดความสมดุลของ
สิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ
กลุ่มเป้าหมาย เชิงพื้นที่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนวิจยั (Research Plan) ประกอบด้วย 2 แผนวิจยั 14 แผนงานวิจยั ดังนี้
แผนวิจยั ที่ 1 การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 10
แผนงานวิจยั ดังนี้
2.1 การจัดการเกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบการบริ หารจัดการสิ่งแวดล้อมโดย
ชุมชนมีส่วนร่ วม
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2.2 การวิจยั เกี่ยวกับการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2.3 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกลไกการบริ หารจัดการน้ าที่มี
ประสิทธิภาพ
2.4 การวิจยั เกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ า เพื่อเป็ นต้นทุนในช่วงฤดูแล้ง
2.5 การวิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบและวิธีการใช้น้ าในชุมชน เกษตร และ
อุตสาหกรรมอย่างผสมผสาน
2.6 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนา การอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรดิน
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.7 การวิจยั เกี่ยวกับมลพิษ การจัดการมลพิษ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จากมลพิษ
2.8 การวิจยั เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสะอาดในภาคการผลิตหลักของภูมิภาค
2.9 การวิจยั เกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
2.10 การวิจยั เกี่ยวกับระบบเตือนภัยแล้งและเฝ้ าระวังเกี่ยวกับอุบตั ิภยั ทาง
ธรรมชาติ
แผนงานที่ 2 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิน่ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 4
แผนงานวิจยั ดังนี้
3.1 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิ ชย์และสาธารณะ
3.2 การวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของนักวิจยั รุ่ นใหม่
นักวิจยั ในวิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนนักวิจยั ในชุมชนท้องถิน่ ในภาค
ประชาชน
3.3 การวิจยั เกี่ยวกับการศึกษารูปแบบเครื อข่ายการบริ หารการศึกษา
3.4 การพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการศึกษาไทย
3. ทิศทางที่ 3 การวิจยั และพัฒนาด้ านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เป้าประสงค์ 1. สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ภาคธุรกิจและเศรษฐกิจชุมชน
2. ความร่ วมมือในการศึกษาวิจยั ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชนรู ปแบบต่าง ๆ
กลุ่มเป้าหมาย ภาคธุรกิจเอกชน ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP SMEs ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนวิจยั (Research Plan) ประกอบด้วย 4 แผนวิจยั 11 แผนงานวิจยั ดังนี้

4

แผนวิจยั ที่ 1 การพัฒนาพลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน ประกอบด้วย 3 แผน
งานวิจยั ดังนี้
1.1 การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมพลังงานชีวภาพ
1.2 การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานทางเลือก
1.3 การวิจยั เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและการประหยัดการใช้พลังงาน
ประเภทต่าง ๆ
แผนวิจยั ที่ 2 วัสดุศาสตร์ ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจยั ดังนี้
2.1 การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดา้ นวัสดุศาสตร์ เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิ ชย์
และวิชาการ
2.2 การวิจยั และพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
แผนวิจยั ที่ 3 สิ่งประดิษฐ์เครื่ องมือ อุปกรณ์ ประกอบด้วย 2 แผนงานวิจยั ดังนี้
3.1 การวิจยั และพัฒนาเพิ่มสมรรถนะเครื่ องมือ อุปกรณ์ เครื่ องจักรทาง
การเกษตร
3.2 การวิจยั และพัฒนาสมรรถนะเครื่ องมือ อุปกรณ์ดา้ นอุตสาหกรรม
แผนวิจยั ที่ 4 การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจยั ดังนี้
4.1 การวิจยั เกี่ยวกับการศึกษารู ปแบบการจัดการสารสนเทศ บทเรี ยน
มัลติมีเดีย เครื่ องมือ นวัตกรรมเพื่อการเรี ยนรู้
4.2 การวิจยั เกี่ยวกับการศึกษาพัฒนาเทคนิค วิธกี ารเรี ยนรู้เพื่อคุณภาพ
การศึกษา
4.3 การวิจยั เกี่ยวกับนวัตกรรมทางด้านการเงินและบัญชี
4.4 สร้างองค์รวมรู้ดา้ นการเรี ยนการสอน
4. ทิศทางที่ 4 การวิจยั เพือ่ เข้ าสู่ Green University
เป้าประสงค์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลุ่มเป้าหมาย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนวิจยั (Research Plan) ประกอบด้วย 6 แผนวิจยั 28 แผนงานวิจยั ดังนี้
แผนวิจยั ที่ 1 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 8 แผนงานวิจยั ดังนี้
1.1 ศึกษาการใช้สอยพื้นที่เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ
1.2 ศึกษาพื้นที่อาคารและการใช้สอยในด้านต่าง ๆ
1.3 ศึกษาความยาวของถนนและการใช้สอยด้านต่าง ๆ
1.4 ศึกษาชนิดและพันธุต์ น้ ไม้
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1.5 ศึกษาระบบระบายน้ า บ่อพักน้ าและที่เก็บน้ าใช้
1.6 จานวนนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ชาย หญิงในปี ที่ผา่ นมาและพยากรณ์
อนาคต
1.7 การบริ หารจัดการงบประมาณเพื่อดาเนินธุรกิจของมหาวิทยาลัย
1.8 ศึกษาความสัมพันธ์บูรณาการข้อมูลจากข้อ 1 ถึงข้อ 7
แผนวิจยั ที่ 2 การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมอิ ากาศ ประกอบด้วย 6 แผน
งานวิจยั ดังนี้
2.1 อุปกรณ์ที่ใช้กบั ไฟฟ้ าและศึกษาปริ มาณขนาดเวลาใช้อุปกรณ์เหล่านั้น
2.2 วิเคราะห์งบประมาณที่ใช้จ่ายสาหรับค่าพลังงาน
2.3 กาหนดวิธีการบริ หารจัดการพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย
2.4 ศึกษาปริ มาณออกซิเจนจากต้นไม้ในมหาวิทยาลัย
2.5 แผนการลดก๊าซเรื อนกระจกจากบ่อพักน้ าบ่อพักเกรอะการเน่าเปื่ อยของ
ซากสัตว์
2.6 สร้างสมการสมดุลระหว่างก๊าซเรื อนกระจกและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
กับออกซิเจนจากต้นไม้
แผนวิจยั ที่ 3 กาจัดการของเสีย ประกอบด้วย 4 แผนงานวิจยั ดังนี้
3.1 ศึกษาปริ มาณการใช้กระดาษและพลาสติกในมหาวิทยาลัย
3.2 ศึกษาการใช้น้ าดื่ม น้ าแข็ง เครื่ องดื่มและปริ มาณที่เหลือใช้
3.3 โครงการกาจัดขยะรี ไซเคิลขยะผิดของเสียชีวภาพของเสียอินทรี ยแ์ ละน้ า
เสีย
3.4 โครงการเรารัก NEU เพื่อจัดการกับของเสีย
แผนวิจยั ที่ 4 การจัดการน้ า ประกอบด้วย 3 แผนงานวิจยั ดังนี้
4.1 ปริ มาณการใช้น้ าประปาน้ าพักของมหาวิทยาลัย
4.2 วิเคราะห์สดั ส่วนการใช้น้ าเพื่ออุปโภคและน้ ารถต้นไม้ สนามหญ้า
4.3 วิเคราะห์การลดค่าใช้จ่ายน้ าและพลังงานไฟฟ้ าในการสูบน้ าขึ้นถังเก็บน้ า
แผนวิจยั ที่ 5 การคมนาคมขนส่งที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 3 แผน
งานวิจยั ดังนี้
5.1 ประเภทของรถขนาด ซีซี ชนิดน้ ามันเชื้อเพลิง ปริ มาตรกระบอกสูบการ
ใช้และการเข้าออกมหาวิทยาลัย
5.2 พื้นที่การจอดรถในมหาวิทยาลัยและอัตราการใช้พ้นื ที่ตารางเมตรต่อคัน
5.3 การปรับปรุ งเส้นทางเดินรถภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ประหยัดเชื้อเพลิง
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แผนวิจยั ที่ 6 การเรี ยนการสอนเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความยัง่ ยืน ประกอบด้วย 4
แผนงานวิจยั ดังนี้
6.1 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนการสอนรายวิชาที่สอนเกี่ยวกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6.2 ศึกษาประเมินกิจกรรมในการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6.3 ศึกษาวิชาที่เปิ ดสอนทั้งหมดของมหาวิทยาลัยการพัฒนาสิ่งที่มีผลต่อการ
พัฒนาและความยัง่ ยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.4 กิจกรรมของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีผลต่อธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

